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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O Lions Clube Tangará 
da Serra realizou na ma-
nhã do último sábado, 04, 
mais uma edição da cam-
panha de prevenção ao 
diabetes. O evento foi rea-
lizado no Salão Paroquial 
da Igreja Matriz e atraiu 
pessoas de diversas faixas 
etárias que, em jejum, pu-
deram fazer exames rápi-
dos de saúde.

De acordo com a orga-
nização, ao todo foram 110 
atendimentos, número 
que fez da ação novamen-
te um sucesso.

“O Lions é uma entida-
de que ajuda a população 
carente. O importante é es-

tar todo ano fazendo com 
que a população tenha 
acesso gratuito a esses ti-
pos de exames”, afirmou a 
diretora de saúde do Lions 
Clube em Tangará, Rejane 
Pizzato.

Em 14 de novembro, 
celebra-se o dia mundial 
de combate ao diabetes. 
A Sociedade Brasileira de 
Diabetes estima que há 
mais de 13 milhões de pes-
soas vivendo com a doen-
ça no país, o que represen-
ta 6,9% da população. Para 
Rejane, levar informações 
sobre cuidados em relação 
a doença é fundamental.

“É uma importância 
para o Lions realmente 
atingir esse número de 
pessoas, porque não é só 
o exame, é também uma 

prevenção para a pessoa 
ficar ciente. Trouxemos 
uma nutricionista para dar 
informações sobre como 
se alimentar para ter uma 
saúde melhor. A impor-
tância é estar ajudando as 
pessoas a não chegarem a 
esse ponto, de ter diabetes”, 
acrescentou Rejane.

Acadêmicos dos cursos 
de farmácia e fisioterapia 
da Unic Tangará da Serra 
auxiliaram na disponibili-
zação de exames e orienta-
ções acerca da doença.

“Agradeço a Unic pelos 
cursos de farmácia e fisio-
terapia, a secretaria de saú-
de que também nos ajudou 
com os materiais e a Igreja 
Matriz, que sempre põe à 
disposição para nós o Sa-
lão Paroquial”, concluiu.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Aposta mato-grossense 
leva quase R$1 milhão 
na loteria

SORTE GRANDENÚMEROS

Planejamento divulga boletim 
sobre mercado de trabalho em MT

Mato Grosso teve mais 
um sortudo que acordou 
com a conta bancária re-
cheada neste sábado, 04. 
Uma aposta de Aripuanã 
(cerca de 950 km de Cuia-
bá) acertou os 15 números 
do concurso n. 1581 da 
Lotofácil. O ganhador le-
vou para casa pouco mais 
de R$ 900 mil.

O sorteio da bolada foi 
feito na noite desta sexta-
feira, 03, no município de 
Volta Redonda, no Rio de 
Janeiro. Com os números 
03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 
- 11 - 12 - 13 - 16 - 20 - 21 
- 23 - 24 e 25, o mato-gros-
sense faturou R$ 937 mil, 
prêmio que também foi 
pago a outro apostador de 
Boa Vista (RR).

Neste concurso, 335 pes-
soas acertaram 14 números 
e receberam R$1,7 mil.

A lotofácil é uma das 
modalidades de sorteio da 
CEF e tem concursos rea-
lizados todas as segun-
das, quartas e sextas-fei-
ras, às 19h. O próximo 
sorteio da Lotofácil será 
na segunda-feira, 06, e já 
tem prêmio estimado em 
R$1,7 milhão.

No final do mês de 
outubro, outros dois 
mato-grossenses tam-
bém acertaram as apos-
tas do concurso e fatu-
raram R$305 mil cada 
um. Além deles, Cuiabá 
já teve outro felizardo 
na Lotofácil em 2017. 
No sorteio 1.527, rea-
lizado no dia 21 de ju-
nho, um único ganha-
dor faturou a bolada de 
R$1.945.969,06 milhão. 
Antes dele, a última 
aposta ganhadora havia 
sido feita em 14 de de-
zembro, pagando mais de 
R$800 mil ao cuiabano.

A Secretaria de Plane-
jamento de Mato Grosso 
(Seplan) divulga, nesta 
sexta-feira, 03, um resu-
mo dos indicadores mais 
recentes sobre a situação 
do Estado com relação ao 
mercado de trabalho, entre 
outras temáticas.

As estimativas corres-
pondem ao primeiro tri-
mestre de 2012 até o se-
gundo trimestre de 2017 
e têm como principal 
objetivo traçar o perfil da 
população quanto a idade 
de trabalhar, força de tra-
balho, pessoas ocupadas, 
desocupadas e fora de for-
ça de trabalho.

Os dados fazem parte 
de um levantamento iné-
dito realizado pela Coor-
denadoria de Métodos 
Estatísticos, de Pesquisa e 
Indicadores, unidade vin-

>> Camila Zeni
Hipernotícias
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Em mais uma edição, evento foi novamente um sucesso

Estimativas correspondem entre 2012 e 2017

culada à Secretaria Adjun-
ta de Informações Socioe-
conômicas, Geográficas e 
Indicadores da Seplan.

“Este é apenas o pri-
meiro boletim produzido 
pela Seplan com base nos 
indicadores trimestrais de-
rivados da Pnad Contínua. 
Para as próximas edições o 
nosso objetivo é divulgar 
informações com comen-

tários analíticos sobre os 
seus resultados e cada vez 
mais próximas do contex-
to atual”, afirmou o secre-
tário de Planejamento de 
Mato Grosso, Guilherme 
Müller.

O estudo utiliza como 
base, exclusivamente, da-
dos da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicí-
lios Contínua (Pnad Con-

tínua), feita pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), e apre-
senta resultados para as 
unidades territoriais do 
Brasil, Centro-Oeste e 
Mato Grosso.

Os indicadores do Bo-
letim da Seplan estão dis-
tribuídos em três aspectos: 
População, Força de Traba-
lho e Rendimentos.

Lions Clube realiza campanha 
de prevenção ao diabetes


